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Ogród pałacowy w Białej w XVII-XIX w. 

 

  

 Wchodzące w skład zespołu pałacowego w Białej pałac i oficyna znajdują się od 1968 

roku w rejestrze zabytków nieruchomych
1
. W 1982 r. do rejestru tego dopisano również park 

pałacowy
2
. Do tej pory jednak ani park ani pałac nie doczekały się solidnego opracowania 

historycznego. Artykuł niniejszy ma być szkicem historii rozwoju założenia ogrodowo-

parkowego w Białej w oparciu o źródła historyczne i zachętą do podejmowania kolejnych 

badań. 

 W poprzednim numerze Kroniki Ziemi Trzcianeckiej M. Hlebionek podjął próbę 

przybliżenia historii dworu w Białej w oparciu o najstarszy znany szczegółowy inwentarz 

majętności bialskiej z 1662 r. oraz inne dokumenty
3
.Zwrócił on uwagę na problemy związane 

z rozproszeniem materiałów i źródeł historycznych dotyczących tej wsi. O ile jeszcze można 

odnaleźć jednostkowe informacje na temat dworu bialskiego w XVII w., o czym 

świadczyopublikowany przez niego inwentarz, o tyle zgromadzenie wiadomości na temat 

ogrodu dworskiego, sięgających głębiej poza wiek XVIII wydaje się być prawie niemożliwe. 

 Dotychczas udało się ustalić, żew Białej istniał na pewno dwór pobudowany w 

czasach, kiedy jej właścicielami byli ostatni przedstawiciele męskiej linii rodziny 

Czarnkowskich. Brak dokładniejszej dokumentacji pozwala nam jedynie przepuszczać, iż 

przy dworze tym znajdował się jakiś ogród bądź park, jak to było wówczas w zwyczaju. Nie 

ma o tym jednak konkretnych informacji źródłowych. Wspomniany inwentarz gnieźnieński 

wylicza wprawdzie w miarę dokładnie wszystkie budynki wokół dworu, nie podaje jednak ich 

dokładnej lokalizacji, ani nie wspomina o ogrodzie
4
.Brak również innych dokumentów 

poświadczających istnienie ogrodu przydworskiego w Białej do końca XVII wieku, choć 

wysoce nieprawdopodobne wydaje się, by go rzeczywiście nie było.  

                                                        
1Rejestr zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego, nrrej.: A-324 z 21.10.1968.Publikacja w 
formie elektronicznej na stronie Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa:http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-
zabytkow-nieruchomych/WLK-rej.pdf [dostęp 1.12.2014 r.] 
2 Tamże, nr rej.: A-422 z 12.03.1982. 
3 Zob. M. Hlebionek, Inwentarze dworu bielskiego i rezydencji trzcianeckiego ekonoma z 1662 r.,Kronika 
Ziemi Trzcianeckiej, nr 4 , Trzcianka 2014, s. 7-20.  
4Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ACap, M 190 [niepaginowana]. 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/WLK-rej.pdf
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/WLK-rej.pdf
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W archiwum rodziny Poniatowskich, przechowywanym obecnie w Archiwum 

Głównym Akt Dawnych w Warszawie, zachował się inwentarz majętności bialskiej wraz z 

wyliczeniem powinności na rzecz dworu z poszczególnych wsi, sporządzony w drugim lub 

trzecim dziesięcioleciu XVIII w
5
. Dopiero zawarta w nim deskrypcja dworu i folwarku w 

Białej znacznie poszerza naszą wiedzę na temat ogrodu bialskiego. Oprócz szczegółowego 

opisu dworu (zbudowanego wówczas z muru pruskiego) pojawia się informacja o 

znajdujących się po obu jego stronach bindarzach, tj. ogrodach kwiatowo-ziołowych z 

alejkami do spacerowania. Ogrody owe były ogrodzone, wchodziło się do nich przez 

zamykane na skoble furtki: 

Ze dworu wychodząc ku kuchni […] drzwi. […] Od tych drzwi schodki z poręczami, 

po boku których tak w lewą, jak prawą stronę ogródki alias bindarze, drzewem z tarcic 

łupanym ogrodzone, do każdego drzwi z wrzeciądzem i skoblami. Tąż formą i po drugiej 

stronie dworu dwa bindarze wystawione
6
. 

Inwentarz wylicza poza bindarzami jeszcze inny ogród, zapewne mniej 

reprezentacyjny, być może warzywny, który znajdował się między małym dworkiem a 

stodołą, bliżej wjazdu na teren posiadłości. Stała w nim drewniana siewnica, czyli przyrząd 

służący do wysiewania ziarna. Oprócz tego blisko folwarku, za kuchenką i sołkiem, 

znajdował się ogrodzony parkanem sad, a w nim sadzawka i browar
7
: 

Za tymi budynkami sad, w którym drzewa różne szczepione, wiśni najwięcej. Sad ten 

parkanem wokoło opasany, do niego [prowadzą] wrota z furtą z podwórza z tarcic złożone
8
. 

Po lewej stronie dworu znajdował się ogród włoski. Posiadanie takiego ogrodu było 

symbolem zamożności i wysokiego statusu społecznego. Jego utrzymanie wymagało wielu 

wysiłków i kosztów. Do stałej opieki nad takim ogrodem zatrudniano często specjalnego 

ogrodnika, czasem nawet cudzoziemca. Ogród włoski posiadał zasadniczo dwojaką funkcję. 

Z jednej strony był ogrodem kwiatowym o regularnie wytyczonych alejach, często 

obsadzanych dookoła przycinanym bukszpanem. Z drugiej strony pełnił częściowo funkcję 

                                                        
5Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD), Archiwum rodzinne Poniatowskich, sygn. 
345/88, s. 170-201. Dokładne ustalenie daty sporządzenia inwentarza wymaga wnikliwszych badań. O 
wymienianym na liście „powinności i danin” sołtysie Białej Marcinie Arencie wiadomo, że pełnił swój 
urząd przez osiemnaście lat, po czym został od niego w komisarycznie odsunięty, a jego majątek Antoni 
Szembek sprzedał w 1729 roku Piotrowi Ottowi (Archiwum Państwowe w Poznaniu, dalej APP,Majątek 
Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/2.1/15). Fakt ten wskazuje, że inwentarz musiał powstać między 1711-
1729 rokiem.  
6AGAD, Archiwum rodzinne Poniatowskich, sygn. 345/88, s. 174. 
7Tamże, s. 170-177. 
8Tamże, s. 171. 
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sadu, gdyż między wytyczonymi alejami sadzono przy drogach drzewa owocowe, często 

wiśnie i śliwy
9
. 

W bialskim ogrodzie włoskim na początku XVIII wieku znajdowała się murowana 

figarnia, mały dworek i domek ogrodnika. W figarni przechowywano zimą rośliny 

egzotyczne, które latem stały na zewnątrz. Aby zapewnić im odpowiednią temperaturę 

wstawiono do niej piec z murowanym kominem.Na brzegu ogrodu stał obity deskami domek 

„ogrodowego”. Był to skromny budynek o dwóch izbach, z dwoma oknami, jednak także z 

dwoma piecami i murowanymi kominami: 

Po lewej ręce od dworu ogród włoski, do którego wrota podwójne na zawiasach 

[prowadzą] i furta w tychże wrotach. W nim dworek szkudłami pobity […] Figarnia 

murowana, budynek do przechowywania w zimie drzewa i ziół, do którego drzwi na 

zawiasach z zamkiem. W nim okien w drewno oprawnych cztery, do nich okiennice, piec 

zielony zły, komin murowany. Ten budynek szkudłami pobity. Wychodząc z ogrodu jest 

budynekdeskami pobity dla ogrodowego, w którym izdebek dwie, okno jedno częścią w ołów, 

częścią w drewno oprawne, drugie w drewno samo, złe. Piece proste w nich dwa, złe, i 

                                                        
9 J. Topolski, Ogrodnictwo [w:] Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, red. J. Leskiewicz, t. 2, 
Warszawa 1964, s. 189-190. 

Rys. 1 Przykład ogrodu włoskiego połączonego z sadem. Ilustracja:  Hans Vredeman de Vries, 
HortorumViridariorumque elegantes &multiplicisformae, ad architectonicaeartisnormamaffabredelineatae. 
a Johanne VredmannoFrisio, Antuerpiae 1583, tab. 25. 
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kominy murowane dwa. Drzwi do ogrodu z tego budynku na zawiasach z zamkiem i antrabą. 

Za ogrodem stodoła
10

. 

  

Innym ważnym dokumentem, rzucającym nieco więcej światłą na sprawę ogrodu 

bialskiego, jest spisany około 30 lat później, datowany na dzień 28 sierpnia 1756 r. Inwentarz 

klucza bialskiego z wsiami Białą i Łomnicą. Okazją do jego spisania była sprzedaż owego 

klucza przez Stanisława Poniatowskiego 

na rzecz Andrzeja Radolińskiego. Sam 

Radoliński był zresztą obecny przy 

sporządzaniu spisu. Jest to dokument, w 

którym opisane zostały głównie budynki 

dworskie, folwarczne i zagrody 

chłopskie, można w nim jednak znaleźć 

okruchy informacji o ogrodzie. 

Przede wszystkim zapisano, że na 

terenie dworskim nadal znajdował się 

ogród włoski, a w nim domek o dwóch 

izbach i alkierzyku, pokryty gontem, czyli 

budynek nazywany we wcześniejszym 

inwentarzu dworkiem podbitym 

szkudłami. Na brzegu tego ogrodu stało 

nadal kryte dranicami „domostwo stare”, 

czyli domek ogrodnika o dwóch izbach, 

z dwoma piecami kaflowymi. Figarnia 

nazwana została tutaj oranżerią, choć nie 

zamieszczono bliższego jej opisu. Nazwa oranżeria będzie odtąd figurowała we wszystkich 

kolejnych spisach
11

. 

 Do majątku należały również trzy sady oraz trzy ogrody warzywne:   

Sady:jeden włoski z różnym drzewem owocu, różnymi kwiatami, drugi za stajnią, 

trzeci za kuchnią do owoców. Ogrody na warzywa: dwa przy gorzelni, trzeci przy pastewniku, 

zasiane i zasadzone. […] Budynek stary od oranżerii w sadzie włoskim od podwórza 

                                                        
10AGAD, Archiwum rodzinne Poniatowskich, sygn. 345/88, s. 177. 
11Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej cyt. APP), Księga grodzka wałecka, sygn. Gr-94-Wałcz, k. 110. 

Rys. 2Opuncje figowe(Opuntiaficus-indica) wystawianow 
Białej w lecie z oranżerii do ogrodu. Ilustracja: B. Bessler, 
HortusEystettensis, t. 3: 
Quartusordocollectarumplantarumautumnalium, 
Nürnberg 1620, tab. 361. 
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folwarcznego. Dach pod gontami, w nim piec polewany, komin na wierzch murowany, 

reparacji potrzebujący, okna trzy w drzewo oprawne, do inspektów zażywające
12

. 

  

Krótko po przejęciu przez Andrzeja Radolińskiego dworu bialskiego sam zaintereso-

wany polecił spisać kolejny inwentarz, tym razem datowany na 1 października 1756 r. W tym 

celu zaprosił do Białej szlachciców Piotra Konopnickiego, Stanisława Chmielewskiego oraz 

woźnego przysiężnego WawrzynaGawareckiego, którzy przeprowadzili „wizję majątku”. 

Inwentarz ten jest nieco bardziej dokładny od tego sporządzonego ponad miesiąc 

wcześniej. Zapisano w nim m.in., że dawny dworek w ogrodzie włoskim wymagał 

poważnego remontu. Stał w nim wprawdzie piec kaflowy ogrzewający dwie izby, jednak 

„dużo nadrujnowany”, z murowanym kominem, któremu „reparacji potrzeba”. Poza tym dach 

na tym domku był „bardzo zły”. Jeszcze gorzej wyglądał domek ogrodnika. Ten był 

praktycznie ruiną. Remontu wymagał dach, zielony piec i murowany komin. Ogrodnik 

trzymał w tym domku trzy okna przeznaczone do inspektów. Okna zaś należącego, ani drzwi 

w tym budynku nie masz. Zgoła cały pusty i zrujnowany
13

.  

Odrobinę więcej uwagi poświęcono też ogrodowi włoskiemu: 

Sady: jeden włoski z różnym owocu drzewem, z kwaterami, na których actu chłopi 

siano siekli, koło tego sadu parkan z tarcic dookoła niedobry, drugi za stajnią, trzeci za 

kuchnią. Koło tych dwóch płoty z łupanych żerdzi złe. Ogrody do warzywa trzy. Koło tych 

płoty złe
14

.   

 Żaden z inwentarzy nie podaje niestety informacji o personaliach pracujących w Białej 

ogrodników pałacowych. Prawdopodobnie jednym z najstarszych dokumentów 

wymieniających bialskiego ogrodnika z imienia i nazwiska jest, zupełnie nieoczekiwanie, 

rękopis zatytułowany Zapiski historyczne ks. Antoniego Rontza z Wielenia. Znajdziemy tam 

zapis, że w 1770 r. ogrodnikiem bialskim był Andrzej Zander, którego posądzono o rzucenie 

uroku na ogrodnika wieleńskiego
15

. Kolejna informacja o personaliach ogrodnika pałacowego 

z Białej pochodzi dopiero z 1814 r., o czym mowa będzie w dalszej części artykułu. 

 

Andrzej Radoliński zmarł w 1775 roku, pozostawiając czworo małoletnich dzieci. 

Najstarszy z synów, Jan Ignacy Radoliński przejął w zarządzanie majątek bielski dopiero w 

                                                        
12 Tamże, k. 110, 111v. 
13APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/2.1/32, s. 108. 
14Tamże, s. 111. 
15 Więcej na temat tej historii i tego rękopisu w niepublikowanym dotąd drukiem artykule M. Hlebionka: 
Duchy na wieleńskim zamku, czyli proboszcza Rontza zmagania ze Złem, dostępn elektroniczny na stronie 
Wirtualnego Muzeum Trzcianki: 
http://wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl/book/export/html/1353(dostęp: 15.12.2014). 

http://wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl/book/export/html/1353
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roku 1795, mając 26 lat. Borykając się z problemami finansowymi zastawił niebawem swoje 

dobra w WestpreussischeLandschaft. Ponieważ nie spłacał zastawu Biała przeszła ok. 1815 

roku pod zarząd komisarza sekwestracyjnego (odpowiednik syndyka masy upadłościowej) 

rotmistrza Ferdinanda von Zacha. Von Zacha (nazwisko zapisywano także jako von Zach), 

będący właścicielem Strzelec w powiecie chodzieskim nie przeprowadził się do Białej, ale 

pozostawił majątek pod zarządem wcześniejszego administratora Świerkockiego. 

Z tego okresu zachowała się obszerniejsza dokumentacja, dotycząca ogrodu 

pałacowego, a w niej wykazy roślin ozdobnych, warzyw i drzew owocowych zasadzonych w 

majętności bialskiej. Inwentarze powstawały na polecenie komisarza sekwestracyjnego i były 

kilkakrotnie uzupełniane. Zapewne były one pomocne przy wycenie majątku i służyły 

przygotowaniu jego licytacji. Ostatni z zachowanych spisów pochodzi z 4 sierpnia 1826 r., 

choć, jak zaznacza administrator Świerkocki,i ten wykaz może być niepełny. W liście do 

komisarza von Zacha pisze on bowiem: 

Dopełniam zatem niniejszego i przesyłam w załączeniu ową specyfikację z datą 4go 

sierpnia r[oku] b[ieżącego] z tym nadmienieniem, że lubo wprawdzie starałem się usilnie, 

ażebym w tej specyfikacji mógł wszystkie kwiaty tak za Ryszkiewicza teraźniejszemu 

ogrodnikowi oddane, jako też przez tegoż pomnożone umieścić, to przecież przy największym 

mym usiłowaniu, że jedno w oranżerii, drugie w ananasnicy i tu i ówdzie stojące, trzecie po 

klombach powystawiane, zdaje się zatem, iż mogły nie wszystkie pod oko mi podpaść i 

najdogodniej by było ażeby spis ich powtórny i dostateczny nastąpił na zimę, kiedy wszystkie 

do oranżerii i treibhauzu
16

 wniesione zostaną
17

. 

Z inwentarzy roślin i sprzętów z lat 1820-1826 wynika, że w ogrodzie pańskim w 

Białej wybudowana była oranżeria oraz ananasarnia. Ponadto do majątku należały: park 

pałacowy, sad z wielką szkółką drzew owocowych oraz ogród warzywny. W czasie nadzoru 

komisarycznego nad dobrami bialskimi ogrodnikiem był Polak nazwiskiem Ryszkiewicz, 

natomiast od 1825 roku zatrudniano Niemca nazwiskiem Granke. Kolekcję uprawianych 

roślin starano się urozmaicić poprzez sprowadzanie nowych sadzonek kwiatów i drzew 

owocowych z Berlina oraz z Wielenia, zapewne z oranżerii tamtejszego pałacu
18

. 

Ogrodnicy Ryszkiewicz (w Białej 1814-1825) i Granke (od 1825 r.) nie byli specjalnie 

wykwalifikowani. Wprawdzie potrafili dobrze dbać o rośliny, a Grankemu udało się nawet 

wiele z nich rozmnożyć, to jednak z dokumentacji wynika, że obu brakowało fachowej 

                                                        
16Treibhaus (niem.) – szklarnia, cieplarnia. 
17APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/208, k. 2-2v. 
18Niepełna dokumentacja, dotycząca ogrodu pałacowego w Białej w latach dwudziestych XIX w. znajduje 
się w APP w zespole Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/208. 
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wiedzy jeśli chodzi o identyfikację poszczególnych gatunków. We wstępie do inwentarza 

roślin pałacowych administrator Świerkocki zanotował, że Granke uskarżał się na to, że w 

starym inwentarzu znajdują się liczne błędy dotyczące odpowiedniego rozpoznania roślin. 

Sam jednakrównież nie potrafił ich poprawnie oznaczyć, prosząc o zwłokę w sporządzeniu 

nowego spisu i sprowadzenie odpowiedniego fachowca do pomocy w identyfikacji: 

Dalej oświadcza pan Granke ogrodowy, że kwiaty i rośliny znajdujące się w oranżerii 

i treibhauzie bialskim od ogrodowego Ryszkiewicza podług spisu odebrane i jemu oddane, nie 

są niektóre ich gatunki pod własnymi nazwiskami, i inaczej na rejestrze, inaczej z ich 

wejrzenia, jako znajdują się. Wnosi także pan Granke, ażeby do spisu jego pomnożonych 

roślin i kwiatów dziś nie przystąpić, i żeby mu czas czterotygodniowy pozwolić, ażeby sobie 

sprowadził ogrodowego znającego, który by kwiaty przez niego pomnożone, mógł im nadać 

właściwe nazwiska, ile że on ich jak twierdzi, sprowadziwszy takowe flance z Wielenia i 

innych miejsc, nie zna, a przeto mógłby niewłaściwe dać im znowu nazwiska
19

. 

 

Oranżeria  

 Wielokrotnie wymieniana w dokumentach rodziny Radolińskich oranżeria bialska 

pełniła funkcję reprezentacyjną oraz funkcję przechowalni roślin egzotycznych. Była ona 

dość sporych rozmiarów budowlą murowaną u dużych oknach, dających dostatecznie dużo 

światła, aby można było w niej uprawiać światłolubne rośliny tropikalne, przy jednoczesnym 

utrzymaniu ciepła. W oranżerii spędzano również czas wolny i odpoczywano. Różniła się ona 

tym od ananasarni, która miała służyć głównie uprawie i pozyskiwaniu owoców 

egzotycznych. Gromadzono w niejrównież ciepłolubne drzewka egzotyczne jak: morele, 

figowce, cytryny i pomarańcze, od których oranżeria wzięła swoją nazwę. Ponadto uprawiano 

w niej zioła i przyprawy, jak rozmaryn, goździki, imbir, pieprz, laury, szałwie czy hibiskus. 

Największą część zbiorów roślinnych w oranżerii stanowiły jednak rośliny ozdobne, 

włączając w to kaktusy i sukulenty. I tak w inwentarzu roślin oranżeryjnych spotkać można 

tak egzotyczne i rzadkie wówczas rośliny jak juki drzewiaste, datury, mirty, kalle etiopskie, 

passiflory, lawendę, aloesy, opuncje figowe. Nie brakowało również wielu gatunków 

pelargonii, begonii, fuksji, irysów, hortensji czy laków. Inwentarz roślin oranżeryjnych i 

treibhauzowych z dnia 4 sierpnia 1826 r. wylicza aż 145! gatunków roślin przechowywanych 

w warunkach cieplarnianych. Nierzadko odnotowywano po kilka okazów danego gatunku, co 

dawało w sumie kilkaset doniczek. We wspomnianym spisie wyliczono w 1826 roku aż 

636okazów roślin! Jak podają inne inwentarze zbiory regularnie powiększano sprowadzając 

                                                        
19APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/208, k. bez paginacji [powinno być 53v]. 
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nowe gatunki (głównie z Berlina), po kilkanaście każdego roku
20

. Ze względu na ograniczone 

możliwości tekstowe inwentarze owe nie zostaną w tym miejscu opublikowane.  

 

Ananasarnia (treibhauz) 

Jak już wspomniano, ananasarnia, zwana 

potocznie z niemieckiego treibhauzem, pełniła 

inną funkcję niż oranżeria. Najprawdopodobniej 

nie była murowana. Uprawiano w niej w niej 

głównie rośliny ciepłolubne, których owoce 

serwowano na stole pańskim oraz sprzedawano 

zamożniejszym mieszkańcom okolicy. Przede 

wszystkim trzymano w niej ananasy. Inwentarz 

z 1825 roku wylicza 64 duże ananasy i 50 

młodych rocznych sadzonek uprawianych w 

ananasarni
21

. Abymóc kontrolować temperaturę 

w szklarni zakupiono do niej w 1820 r. 

specjalny „termometr z futerałem”, który był w 

tamtym czasie swego rodzaju „rarytasem”
22

. 

Prawdopodobnie oprócz uprawy ananasów w 

treibhauzie wysiewano również nasiona 

melonów i arbuzów, których flance wysadzano 

do gruntu i przykrywano specjalnymi 

szklanymi kloszami, aby przyspieszyć ich wzrost. W 1814 roku ogrodnik w majątku bialskim 

posiadał 22 takie klosze z czego 4 były nadtłuczone
23

. Dojrzałe ananasy, melony, arbuzy, 

brzoskwinie i morele trafiały na stół pański, posyłano komuś w prezencie lub sprzedawano. 

Ogrodnik Granke wylicza w podsumowaniu za rok 1825 osoby nabywające owe owoce. I tak 

oprócz pana rotmistrza von Zacha, pana Świerkorckiego i innych związanych bezpośrednio z 

majątkiem bialskim, owoce nabywali m.in. pan hrabia Flotow z Białej, za którego wcześniej 

wyszła wdowa po Andrzeju Radolińskim – AnnaGajewska (morele, arbuzy i melony), pan 

nadleśniczy (morele i melony), pan radny sądowy z Trzcianki (brzoskwinie), kierownik 

poczty (brzoskwinie), pan radny sądu ziemskiego von Topolski (ananasy), pan starosta 

                                                        
20 Spisy takie oraz ich uzupełnienia odnaleźć można w APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 
939/0/3.11/207, k. 65-67 oraz sygn. 939/0/3.11/208, k. 1-1v, 4-6, 8, 9-14v, 23-25v, 27, 28, 49-51, 53. 
21APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/208, k. 23v. 
22APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/207, k. 67v. 
23Tamże, k. 64v. 

Rys. 3W bialskiej szklarni uprawiano ananasy 
(Ananas comosus). Ilustracja: C. J. Trew, G. D. Ehret, 
Plantaeselectae, t. 1, London 1750, tab. 10. 
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krajowy Grünt (ananasy), pan aptekarz (ananas), pan asesor z Piły (arbuz), oficer z Berlina 

(ananas) czy doktor Feske z Trzcianki (ananasy i winogrona)
24

.  

 

Sad i szkółka 

Najstarsza wzmianka o pałacowym sadzie „za kuchenką” pojawia się we 

wspomnianym wcześniej inwentarzu z początku XVIII w., znajdującym się w Archiwum 

Poniatowskich. Miały w nim rosnąć szczepione drzewa owocowe różnych gatunków, 

najwięcej zaś wiśni. Poza tym przy dworze znajdował się już wówczas ogród włoski, w 

którym również rosły drzewa owocowe
25

.Późniejsze inwentarze związane z przejęciem dóbr 

przez Andrzeja Radolińskiego wyliczają w Białej, oprócz ogrodu włoskiego, jeszcze dwa 

sady
26

.  

Najprawdopodobniej w czasach kiedy Radolińscy byli właścicielami  majątku 

bialskiego powstała tam szkółka drzew owocowych, która na początku XIX w. była naprawdę 

imponujących rozmiarów. Najstarszy zachowany spis wszystkich drzewek owocowych z 16 

lipca 1814 r. wylicza w niej bowiem aż 2537(!)okazów, głównie grusz, jabłoni i śliw
27

: 

 

Drzewek w szkółce 

1.  gruszek rocznych dobrych 62 

2.  gruszek dwuletnich  5 

3.  jabłonek rocznych dobrych 185 

4.  jabłonek dwuletnich dobrych 6 

5.  czereśni okulizowanych 2 

6.  gruszek dzikich 1300 

7.  jabłonek dzikich 460 

8.  śliwek dzikich 460 

9.  wisien dzikich 59 

 

Późniejsze spisy są o wiele dokładniejsze. Wymieniają nie tylko konkretne drzewka 

owocowe według odmian, ale dostarczają cennych informacji o ich przeznaczeniu. Z Rejestru 

drzew fruktowych wysadzonych i wydanych stosownie do rozkazu JW. Grafa ze szkółki 

ogrodu bialskiego 1817-1820 dowiadujemy się bowiem, że większość drzewek owocowych 

wysadzano w ogrodach folwarcznych należących do klucza bialskiego, tzn. w Białej, 

                                                        
24 APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/208, k. 21. 
25AGAD, Archiwum rodzinne Poniatowskich, sygn. 345/88, s. 171. 
26APP, Księga grodzka wałecka, sygn. Gr-94-Wałcz, k. 110, 111v; tamże, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 
939/0/2.1/32, s. 111. 
27APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/207, k. 65v. 
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Radosiewie, Jędrzejewie i Łomnicy. W przeciągu czterech lat wysadzono do ogrodów 

pańskich 105 jabłoni, 226 grusz i 120 śliw
28

. Ponadto w listopadzie 1821 r. zasadzono 

dodatkowo w ogrodach folwarcznych w Łomnicy 50 grusz i 46 jabłoni oraz w Jędrzejewie 50 

grusz i 40 jabłoni
29

. 

Drzewka ponadto sprzedawano lub wydawano na polecenie zarządcy lub hrabiego, o 

czym świadczą zachowane kwity ze szkółki z kolejnych lat. Trafiały one zarówno do 

mieszkańców Białej (np. w 1824 r. ksiądz wikary zakupił 5 sztuk), innych folwarków 

(ekonom folwarczny z Kuźnicy kupił w 1825 r. 30 jabłoni i 70 grusz do tamtejszego sadu) jak 

i dalej położonych miejscowości, takich jak Zielonowo czy Marianowo k. Wielenia
30

.  

Aby urozmaicić, uszlachetnić i powiększyć zbiór drzewek dokupywano co jakiś czas 

nowe odmiany. Najłatwiej można je było nabyć w Berlinie i to właśnie stamtąd je najczęściej 

sprowadzano. Notatka z dnia 8 listopada 1820 r. wymienia nowe odmiany brzoskwiń moreli i 

śliw sprowadzonych właśnie z Berlina
31

: 

 

 

Nr. 

 

Nota drzew fruktowych z Berlina sprowadzone d[en] 8. Nov[em]b[e]r
32

 1820 

 

 

Sztuki 

1.  PfirsichMagdaleinerouge [Brzoskwinia czerwona ‘Magdalene’] 2 

2.  Pfirsichfrühe von Troja [Brzoskwinia wczesna z Troi] 2 

3.  PfirsichLagrande passe royale[Brzoskwinia ‘Lagrande passe royale’] 2 

4.  Aprikosenhochstä[mmig]: Pecheapricos[Morelewysokopienne] 2 

5.  PflaumeMirabelaneKirschpflaume[Śliwa mirabelka] 2 

6.  Pflaume grüneMaitre Claude [Śliwa zielona’Maitre Claude’] 2 

7.  Pflaume Eger ple. grosserote[Śliwa ‘Eger’ duża czerwona] 2 

8.  PflaumeAprikosenpflaume[Śliwa morelowa] 2 

 = 16 

 

 

 

 

Brzoskwinie trzy sztuki wysadzone do treibhauzu, a trzy wsadzone do szpaleru pod 

parkan przy treibhauzie, zaś osiem sztuk śliwek i dwie aprykozy wysadzone na kwaterze 

niedaleko od treibhauzu. 

 

 

 

                                                        
28APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/208, k. 39. 
29Tamże, k. 17-18. 
30Tamże, k. 29-37v, 40-47v. 
31 Tamże, k. 7. 
32Den 8. November (niem.) – dnia 8 listopada. 
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Dbałość o sad i szkółkę przy majątku w Białej zaowocowała znakomitymi efektami. 

Katalog drzew fruktowych znajdujących się w ogrodzie bialskim z 1820 r. daje imponujący 

obraz różnorodności odmian i mnogości roślin. Spośród uprawianych w Białej drzew, 

krzewów i innych roślin owocowych wylicza on bowiem: 14 różnych odmian grusz, 14 

odmian jabłoni, 4 odmiany śliw, 3 odmiany moreli, 4 odmiany brzoskwiń, 10 odmian wiśni i 

czereśni, 5 odmian winorośli, 6 odmian agrestu, 4 odmiany porzeczek oraz truskawki. Z 

innych dokumentów wynika, że w latach dwudziestych XIX wieku liczba drzew w szkółce 

utrzymywała się na poziomie ok. 2000, przy czym sprzedawano ich ok. 100 rocznie
33

.  

 

Ogród warzywny 

Część ogrodu pałacowego w Białej stanowił bardzo ważny dla pałacowej kuchni 

ogród warzywny. Inwentarz sporządzony przy zakupie klucza bialskiego przez Radolińskiego 

(1756) wspominał tylko ogólnie o trzech miejscach na terenie folwarku, w których 

znajdowały się ogrody warzywne. Z lat 1814 i 1825 pochodzą natomiast spisy warzyw 

uprawianych w bialskiej majętności. Inwentarz z 1814 r.
34

 jest skromniejszy, 

najprawdopodobniej niepełny, i zawiera spis podstawowych warzyw, które uprawiano w 

większych ilościach. Spis z 1825 r.
35

 ujmuje również inne jarzyny, na które było mniejsze 

zapotrzebowanie w kuchni pałacowej: 

 

warzywa rok 1814 rok 1825 

cebuli 2 zagony 1 zagon 

pasternak 1 zagon 1 zagon 

marchew 1 zagon 1 zagon 

biała kapusta 1 zagon 1 zagon 

brukwi kawałek zagonu kawałek zagonu 

jarmużu 1 zagon kawałek zagonu 

szpinaku 5 zagonów zadosyć 

włoskiej kapusty - pół zagonu 

czerwonej kapusty - pół zagonu 

kalarepy - pół zagonu 

ćwikły - pół zagonu 

pietruszki - 1 zagon 

selery - kawałek zagonu 

pory - kawałek zagonu 

                                                        
33APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/208, k. 13v-14v, 28-38, 40-47v. 
34APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/207, k. 65v. 
35APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/208, k. 27. 
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rzepy  1 kwarta nasion kawałek zagonu 

rzeżuchy 1 kwarta nasion zagon 

 

 

 Warto zauważyć, że w spisie tym występują mniej popularne dziś w regionalnych 

ogrodach pasternak, brukiew czy rzeżucha, brak natomiast tak ważnych warzyw jak ogórki, 

pomidory, czosnek czy rzodkiew.Bakłażan występuje w spisie w 1826 r. jako roślina 

ozdobna. Ziemniaków, które i tak stosunkowo późno dotarły w region nadnotecki, nie 

sadzono w ogrodach, ale na większych polach, dlatego niema ich w spisie warzyw 

ogrodowych.Zazwyczaj włączano je do spisów zbóż uprawnych. 

 

Inspekty 

Aby przyspieszyć wegetację niektórych roślin ozdobnych i warzyw, sadzonki 

umieszczano w tzw. inspektach, czyli miniaturowych szklarniach. W ogrodzie pałacowym w 

Białej znajdowało się w roku 1814 siedem takich inspektów. Były to spore skrzynie zbite z 

płyt tarcicowych, bez dna, w które wsypywano ziemię zmieszaną z obornikiem i umieszczano 

rozsady. Wszystkie skrzynie przykryte były szklanymi oknami, co pozwalało na dostarczenie 

roślinom odpowiedniej ilości światła i podnosiło temperaturę wewnątrz. To natomiast 

znacznie przyspieszało rozwój sadzonek. Stare okna oprawne były w ołów, do nowych 

używano już kitu. Aby uchronić wysadzone rośliny przed zimowymi mrozami inspekty 

bialskie przykrywano specjalnymi słomianymi materacami, których inwentarz z 1814 roku 

wylicza 13
36

.  

 

Narzędzia i sprzęty 

Ciekawostką są wykazy „statków”, czyli sprzętów i narzędzi ogrodowych, 

sporządzone w latach 1814
37

 i 1825
38

. Wskazują one na to, że ogród, ananasarnia i oranżeria 

były dobrze wyposażone w potrzebne sprzęty ogrodnicze, ponadto inwentarz uzupełniano o 

nowe pozycje. Ze spisów tych dowiedzieć się można wielu szczegółów, dotyczących ogrodu i 

oranżerii, jak choćby, że drzewka pomarańczowe trzymano w dużych drewnianych donicach, 

a ogrodnik posiadał do dyspozycji 7 szklano-drewnianych latarni, które być może zawieszano 

w ogrodzie w czasie letnich zabawi wieczornych. Ponadto inwentarz z roku 1814 wspomina, 

                                                        
36APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/207, k. 64v. 
37Tamże, k. 64-65. 
38APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/208, k. 20-20v. 
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że w ogrodzie na wieży zamontowany był zegar z tarczami, wagami i dzwonami, który 

zapewne wybijał pełne godziny.  

 

Park pałacowy 

W dokumentacji ogrodu pałacowego nie ma dokładnego opisu ani planów bialskiego 

parku. Wiadomo, że pełnił on funkcję 

dekoracyjną i rekreacyjną. Wokół pałacu rosły 

drzewa oraz krzewy, odpowiednio przycinane, 

tak, aby tworzyły szpalery. W inwentarzach 

sprzętów ogrodowych można znaleźć notatkę, 

że w 1817 roku zakupiono specjalne nożyce do 

przycinania szpalerów oraz ustawiono 4 

większe ławki w ogrodzie oraz dwie mniejsze 

zbudowane z drewnianych łat. Ponadto wokół 

pałacu znajdowały się klomby obsadzone 

ozdobnymi roślinami gruntowymi, na które to 

miejsca wystawiano latem dodatkowo rośliny 

egzotyczne z oranżerii
39

. 

Zachowała się również datowana na 

1820 rok lista„drzew krzaczastych zagra-

nicznych i narodowych tu rosnących”
40

. Jej 

uzupełnieniem wydaje się być jedna luźna 

karta ze spisem ozdobnych drzew i krzewów, 

którejak można założyć, również rosły w 

parku pałacowym i zostały dosadzone w 

późniejszym czasie. Na szczególną uwagę 

zasługuje aż 15 odmian róż, które zdają się świadczyćo dbałości o ogród oraz uzupełnianiu go 

o nowe okazy roślin. W spisie widnieją gatunki drzew i krzewów, które obecnie występują w 

regionie dość powszechnie, ale również rzadkie i egzotyczne, jak choćby: tulipanowce, 

glediczje, dławisze czy surmie: 

 

                                                        
39APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/207, k. 67; sygn. 939/0/3.11/208, k. 2. 
40APP, Majątek Biała – Radolińscy, sygn. 939/0/3.11/208, k. 12v-13. Ze względu na liczne błędy w pisowni 
wszystkie nazwy łacińskie poddano korekcie. Dopiski w nawiasach kwadratowych pochodzą od autora. 

Rys. 4Tulipanowiec 
amerykański(Liriodendrontulipifera), ilustracja w: C. 
J. Trew, G. D. Ehret, Plantaeselectae, t. 1, London 
1750, tab. 10. 
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Rośliny drzew krzaczastych zagranicznych tu rosnące i narodowe 

1.  Acereuropaeus [Klon europejski – zwyczajny?] 

2.  Berberisvulgaris[Berberys pospolity] 

3.  Bignoniacatalpa[Surmia żółtokwiatowa] 

4.  Celastrusscandens[Dławisz amerykański] 

5.  Cytisuslaburnum[Złotokap zwyczajny] 

6.  Coluteaarborescens[Moszenki południowe] 

7.  Cornussanguinea[Dereń świdwa] 

8.  Derenie vel cornusvirginiana[Dereń pomarszczony] 

Gleditsiatriacanthos [Glediczja trójcierniowa] 

9.  Nederaquinquefolia[Winobluszcz pięciolistkowy] 

10.  Nederahelix[Bluszcz pospolity] 

11.  Juglanseuropaea[regia? – Orzech włoski] 

12.  Juniperusvirginiana [Jałowiec wirginijski] 

13.  Juniperuseuropaea [communis? – Jałowiec pospolity] 

14.  Liliodendrontulipifera[Tulipanowiec amerykański] 

15.  Lonicera caprifolium[Wiciokrzew przewiercień] 

16.  Lonicera coccineapericlymenum[Wiciokrzew pomorski] 

17.  Lonicera tatarica[Wiciokrzew tatarski] 

18.  Lonicera tataricafl. [Wiciokrzew tatarski] 

19.  Linde holändische[Lipa holenderska] 

20.  Lyciumbarbarum[Kolcowój pospolity] 

21.  Ligustrumvulgare[Ligustr pospolity] 

22.  Pinusstrobus[Sosna wejmutka] 

23.  Pinuslarix[Modrzew europejski] 

24.  Pinus cembra [Sosna limba] 

25.  Pinussilvestris[Sosna zwyczajna] 

26.  Phyladelphuscoronaria[Jaśminowiec wonny] 

27.  Phyladelphusnigra bunt [Jaśminowiec czarny?] 

28.  Platanusorientalis[Platan wschodni] 

29.  Populus albaradica[Topola biała] 

30.  Populusbalsamifera[Topola balsamiczna] 

31.  Populuspyramidalis[Topola biała odmiana piramidalna] 

32.  Prunusvirginiana[Czeremcha wirginijska] 

33.  Pyrustacate[? – Grusza] 

34.  Rhamnusfrangula[Kruszyna pospolita] 

35.  Rhustyphina[Sumak odurzający] 

36.  Robinia altissimagrossacacien[Robinia akacjowa] 

37.  Robinia caragana[Karagana syberyjska] 
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38.  Ribesnigrum[Porzeczka czarna] 

39.  Rosa villosa[Róża jabłkowata] 

40.  Rosa [chinensis] sanguinea[Różachińska ‘Sanguinea’] 

41.  Rosa centifolia[Róża stulistna] 

42.  Rosa provincialis[Róża francuska] 

43.  Rosa holosericeacarmin[Róża francuska karminowa] 

44.  Rosa major modra [Róża stulistna wielka modra] 

45.  Rosa purpurea[Róża purpurowa] 

46.  Rosa altissima[Róża wysoka?] 

47.  Rosa carmosin pojedyncza [Róża karmazynowa?] 

48.  Rosa paresch[Róża Parescha?] 

49.  Rosa Bonnet[Róża burbońska] 

50.  Rosa orange rot [Róża pomarańczowo-czerwona?] 

51.  Rosa blass rot veisbonde? [Róża bladoczerwona?] 

52.  Rosa svipafse[?] singleton [RóżaSingletona?] 

53.  Rosa carmosinagreable[Róża karmazynowa? przyjemna?] 

54.  Salixlongifolia[Wierzba długolistna - wiciowa] 

55.  Spiraeaopulifolia[Pęcherznicakalinolistna] 

56.  Spiraeasalicifolia[Tawuła wierzbolistna] 

57.  Staphyleapinnata[Kłokoczka południowa] 

58.  Syringa vulgaris alba [Lilak pospolity biały] 

59.  Syringa vulgarisblauer[Lilak pospolity niebieski] 

60.  Syringa persicablauer[Lilak perski niebieski] 

61.  Thujaoccidentalis[Żywotnik zachodni] 

62.  Viburnum lantana alba [Kalina hordowina biała] 

 

Lista uzupełniająca przedstawia się następująco
41

: 

 

Acerplatanoides [Klon zwyczajny] sztuk 3 

Bignoniacatalpa[Surmia żółtokwiatowa] 1 

Cytisuslaburnum[Złotokap zwyczajny]  

Coluteaarborescens[Moszenki południowe]  

Cornussanguinea[Dereń świdwa]  

Derenie  

Nederaquinquefolia[Winobluszcz pięciolistkowy]  

Juniperusvirginiana [Jałowiec wirginijski]  

Liliodendrontulipifera[Tulipanowiec amerykański] 2 

                                                        
41Tamże, k. 26-26v. Również tutaj względu na liczne błędy w pisowni wszystkie nazwy łacińskie poddano 
korekcie. Dopiski w nawiasach kwadratowych pochodzą od autora. 
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Lonicera coccinea[Wiciokrzew wiecznie zielony] 1 

Lonicera caprifolium[Wiciokrzew przewiercień]  

Lonicera tatarica[Wiciokrzew tatarski]  

Lonicera rosea[Wiciokrzew różowy]  

Ligustrum[Ligustr]  

Salixbabylonica[Wierzba babilońska]  

Spiraeaopulifolia[Pęcherznicakalinolistna]  

Spiraeasalicifolia[Tawuła wierzbolistna]  

Thujaoccidentalis[Żywotnik zachodni]  

Viburnum lantana [Kalina hordowina]  

Baldines czyli po niemiecku mybet  

Phyladelphuscoronaria[Jaśminowiec wonny]  

Gleditsiatriacanthos [Glediczja trójcierniowa]  

 

 

Część z wymienionych powyżej roślin widoczna jest na znanej, pochodzącej z 1860 

roku chromolitografii ze zbioru Dunckera. Jednak w tymże roku posiadłość nie należała już 

do rodziny Radolińskich, ani nie była w zarządzie rotmistrza von Zacha. W 1836 roku Białą 

nabył bowiem urzędnik pruski Georg Livonius, a od niego odkupił ją w 1842 r. hrabia 

Friedrich Carl Ludwig von Moltke, po którego śmierci w 1860 r. majątkiem do 1875 r. 

zarządzała wdowa Marie Eugenie von Moltke. Dla tego okresu brak jednak dalszej 

dokumentacji odnośnie ogrodu i parku pałacowego w Białej. 

  



 17 

Rys. 5Pałac w Białej, Alexander Duncker, Berlin (ok. 1860), chromolitografia, oryginał w posiadaniu autora 

 


